
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বেকাবর, বিপ বিম্বে মৎসবেকাবর এিং প্রকৃবি হপ্রমীম্বির জর্ে র্িুর্ 

'প্রকৃবিম্বি একটি অোডম্বভঞ্চাম্বরর জর্ে আপর্ার টিকা বর্র্' টিকা প্রম্ব াির্া 

সুইপম্বেকস চালু করম্বলর্  

  

1 বডম্বসের হিম্বক িিম্বরর হেষ পর্ নন্ত প্রিম হডাজ টিকা গ্র  কারী প্রিম 2,000 বর্উ 

ইেকনিাসী লিাবরর জর্ে র্াম হলখাম্বর্ার হর্াগে  ম্বি।  

  

প্রিম পুরস্কাম্বর িাকম্বি আজীির্ মাি ধরা এিং িীর দ্বারা বেকাম্বরর লাইম্বসন্স এিং 

বডলাক্স সরঞ্জাম  

  

র্াম হলখাম্বর্া সকম্বল পাম্বি DEC-র কর্জাম্বভনেবর্ে মোগাজজম্বর্র সািজিপের্ এিং 

একটি গাম্বির চারা  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ আপকেট ড্রাইভ টাইম হরথিওকে হেসব থর্উ ইয়ক্নবাসী দারুণ 

প্রকৃ্থেকক্ উপকভাগ ক্কর োকদর মকযয টটক্া গ্র কণর  ার বদৃ্ধির জর্য এক্টট র্েুর্ টটক্া 

প্রকণাদর্া হ াষণা ক্রকলর্। 1 থিকসম্বর হিকক্ বছকরর হেষ পে নন্ত, প্রিম হিাজ টটক্া গ্র ণক্ারী 

সক্কল 'প্রকৃ্থেকে এক্টট অ্যািকভঞ্চাকরর জর্য আপর্ার টটক্া থর্র্ (Take Your Shot for an 

Outdoor Adventure)' সুইপকেক্কস র্াম হলখাকে পারকব এবং লটাথরর মাযযকম থছপ দ্বারা 

মৎসথেক্াথর, থেক্াথর এবং অ্র্যার্য প্রকৃ্থে হপ্রমীকদর ক্িা মািায় হরকখ বার্াকর্া থবকেষ পুরস্কার 

পযাকক্জ হজোর সুকোগ পাকব।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেট এর প্রাকৃ্থেক্ রত্ন ও সমিৃ ক্রীড়া ঐথেক যর জর্য পথরথিে, এবং টটক্া গ্র ণ 

প্রকণাদর্ায় োর প্রথেফলর্ িাক্া জরুথর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "েখর্ আমরা 90 েোংে 

থর্উ ইয়ক্নবাসী প্রিম হিাজ থর্কয়কছ এই মাইলফলক্ পার ক্রথছ, েখর্ আমাকদরকক্ টটক্া 

গ্র কণর গথে যকর রাখকে  কব। টটক্া গ্র ণ ক্কর আপথর্  করর হভেকর বা বাইকর থর্কজর সুরক্ষা 

ক্রকে পারকবর্। হদথর ক্রকবর্ র্া।"  

  

সুইপকেক্কস র্াম হলখাকর্া 2,000 জকর্র মযয হিকক্ লটাথরর মাযযকম থর্ব নাথিে পাাঁিজর্ প্রিম 

পুরস্কার থবজয়ী োকদর পছন্দ মকো থিলাক্স মাছ যরা, থেক্ার, পাথখ হদখার পযাকক্জ থর্কে 

পারকব। প্রকেযক্ প্রিম পুরস্কাকর িাক্কব আজীবর্ লাইকসন্স এবং হসরা মাকর্র থেক্ার ও মাছ 

যরার সরঞ্জাম। থিলাক্স পাথখ হদখার পযাকক্কজ িাক্কব স্পটটং হস্কাপ, বাইকর্াকু্লার এবং 

অ্র্যার্য।  



পাোপাথে, র্াম হলখাকর্াকদর মকযয লটাথর ক্কর পাওয়া 25 জর্ োকদর পছন্দমকো থদ্বেীয় সাথরর 

মাছ যরা বা থেক্াকরর পযাকক্জ থর্কে পারকব। এইসব পযাকক্কজ িাক্কব বাথষ নক্ লাইকসন্স এবং 

থছপ থদকয় মাছ যরা, েীর থদকয় থেক্ার, রাইকফল থদকয় থেক্ার এবং টাথক্ন থেক্াকরর থর্থদনষ্ট 

সরঞ্জাম। র্থবস পাথখ হদখার পযাকক্কজ িাক্কব বাইকর্াকু্লার, বািনথফিার, পাথখকক্ খাওয়াকর্ার 

থবথি এবং আই বািন থর্উ ইয়ক্ন (I Bird NY) পণয।  

  

সুইপকেক্কস র্াম হলখাকর্া প্রিম 2,000 জকর্র সক্কলই থর্উ ইয়কক্নর সারাকটাগায় থিপাটনকমন্ট 

অ্ফ এর্ভায়রর্কমন্টাল ক্র্জাকভনেকর্র (Department of Environmental Conservation, 

DEC) ক্কর্ নল উইথলয়াম এফ. ফক্স হমকমাথরয়াল টি র্াস নাথর ( Colonel William F. Fox Memorial 

Tree Nursery) হিকক্ এক্টট গাকছর িারা পাকব, এবং োকদর পছন্দমকো মুখয এক্টট ক্রীড়া পণয 

থবকক্রোর থগফট ক্ািন বা DEC ক্যাম্প গ্রাউকে থবর্ামূকলয এক্ রাে ক্যাম্ম্পং ক্রার সুকোগ 

পাকব। পাোপাথে, সুইপকেক্কস র্াম হলখাকর্া সক্কলই এক্ বছকরর জর্য DEC-র 

ক্র্জাকভনেথর্ে মযাগাদ্ধজকর্র (Conservationist Magazine) সাবদ্ধিপের্ পাকব, ো বেনমাকর্ 

প্রক্াকের 75 বছর পূথে ন উদোপর্ ক্রকছ।  

  

DEC-র কবমের্ার িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "আকরা থর্উ ইয়ক্নবাসী োকে টটক্া গ্র কণর 

মাযযকম োকদর থর্কজকদর, থর্কজর পথরবার ও থর্কজর সম্প্রদায়কক্ সুরথক্ষে রাখকে পাকর গভর্ নর 

হ াক্কলর হসই প্রকিষ্টায় সমি নর্ ক্রকে হপকর DEC গথব নে। থর্উ ইয়কক্ন আকছ প্রকৃ্থেকে 

থবকর্াদর্, থবকেষ ক্কর থেক্ার, মাছ যরা ও পাথখ হদখার থবশ্বমাকর্র সুকোগ। প্রকৃ্থেকে এক্টট 

অ্যািকভঞ্চাকরর জর্য আপর্ার টটক্া থর্র্ সুইপকেক্সটট আকরা থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্  করর বাইকর 

প্রকৃ্থেকে থর্কয় হেকে এবং এক্ই সাকি থেক্াথর বা থছপ থদকয় মাছ যরকে ইচু্ছক্কদর টটক্া গ্র কণ 

উৎসাথ ে ক্কর।"  

  

সুইপকেক্কস থক্ভাকব র্াম হলখাকে  কব হস বযাপাকর 1 থিকসম্বর হিকক্ DEC ওকয়বসাইকট 

(www.dec.ny.gov) েিয পাওয়া োকব। সক্ল উপেুক্ত, টটক্া গ্র ণকৃ্ে র্াম হলখাকর্া বযদ্ধক্তকক্ 

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থেক্ার বা মাছ যরার লাইকসন্স পাওয়ার প্রকোজয সক্ল আবেযক্ো মার্কে 

 কব, োর মকযয রকয়কছ আবেযক্ থেক্ার থেক্ষার (Hunter Education) হক্াস ন হেষ ক্রা ও 

অ্র্যার্য থর্য়ম। আকরা েকিযর জর্য, থভদ্ধজট ক্রুর্  াথন্টং লাইকসকন্সস - থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থিপাটনকমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্কমন্টাল ক্র্জারকভের্ এবং থফথেং লাইকসকন্সস - থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থিপাটনকমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্কমন্টাল ক্র্জারকভের্।  

  

###  
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